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КОМПЛАЄНС ЯК ІНОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БОРОТЬБИ  

З КОРУПЦІЄЮ  

 

Комплаєнс (англ. сompliance – згода, відповідність; походить від 

глаголу to comply – виконувати) – у перекладі з англійської означає дію 

відповідно до запиту або інструкції; повиновение (англ. compliance is an 

action in accordance with a request or command, obedience).  

Комплаєнс представляє собою відповідність конкретних дій 

підприємства (організації) в цілому, окремого колективу або працівника 

будь-якого рангу будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам 

(законам, стандартам, нормам, положенням тощо). 

Відповідність законам, правилам і стандартам у сфері 

комплаєнсу зазвичай стосується таких питань, як дотримання 

відповідних стандартів поведінки на ринку, управління конфліктами 

інтересів, справедливе відношення до клієнтів і забезпечення 

добросовісного підходу при консультуванні клієнтів. До сфери 

комплаєнса відносяться також специфічні області, такі як: протидія 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування 

тероризму; розробка документів та процедур, що забезпечують 

відповідність діяльності компанії діючому законодавству; захист 

інформаційних потоків, протидія фальсифікації та корупції, 

встановлення норм поведінки співробітників та ін.  

Програма комплаєнс – це універсальна визнана міжнародною 

спільнотою система управління ризиками та протидії загрозам, яка 

забезпечує відповідність діяльності компанії вимогам державних 

органів, саморегульованих громадських та інших організацій, 

відповідності нормам права, правилам, рекомендаціям та стандартам, 

що координують діяльність підприємства. 

Мета впровадження системи «комплаєнс» – створення на 

підприємстві діючих механізмів з встановлення та аналізу особливо 

корупційно-небезпечних сфер діяльності, оцінки та управління 

ризиками при зустрічі з корупцією, забезпечення комплексної захисту 

від небезпеки. 

Необхідно ще раз відзначити, що забезпечення контролю, 

прозорості та дотримання законності в діяльності компанії є запорукою 

власної безпеки. При цьому створювані зараз у великих кількостях 

служби економічної та інформаційної безпеки, як і служби забезпечення 

комплексної безпеки бізнес-структур, є лише надбудовою. 
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Фундаментом забезпечення безпеки бізнесу повинно служити 

правильно побудоване корпоративне управління компанії, що містить 

інтегровану систему внутрішнього контролю та управління ризиками. 

В цьому зв’язку функція «комплаєнс», що входить до системи 

внутрішнього контролю компанії, може бути досить ефективною. 

Відзначимо при цьому, що ця функція не відноситься ні до аудиту, ні до 

забезпечення безпеки, ні до строгого управлінського контролю. Однак 

одночасно вона впливає на все одночасно. Створюючи інструментарій 

для контролю над нестандартними угодами та антифашистами 

(боротьба зі зловживанням у широкій розумінні), ми можемо 

безпосередньо впливати на забезпечення економічної безпеки та 

протидії корупції. 
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